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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Off-Biennále Budapest - művészeti pályázat

 Művészeti pályázatot hirdetnek az Off-Biennále Budapest szervezői képzőművészeknek és kurátoroknak. 
(pályázatok.org) 

Az Off-Biennále Budapest szervezői pályázatot hirdetnek 
képzőművészeknek és kurátoroknak a biennálén való bemutatkozásra. 
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A pályázaton olyan projekttervekkel lehet részt venni, amelyek az Off-
Biennále ideje alatt Budapesten vagy vidéken megvalósulnak, és 
amelyek illenek a biennále szellemiségéhez.... » Tovább

1.2 Pályázat ösztöndíjas fotográfusképzésre

 

A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet meghatározott szakmákban dolgozó érdeklődőknek 100%-os társadalmi ösztöndíjas 
fotográfusképzésre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szellemkép Alapítvány 100%-os társadalmi 
ösztöndíj elnyerésére a tavaszi félévben induló fotográfusképzésére. Az
ösztöndíjat legalább 35 éves olyan érdeklődők kaphatják meg, akik 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és sikeresen 
teljesítik a háromkörös felvételit.... » Tovább

1.3 A szerelem 4 évszaka - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Fényképlabor.hu A szerelem 4 évszaka címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Fényképlabor.hu fotópályázatot hirdet A szerelem 4 évszaka címmel. 
A pályázatra olyan fotókat várnak, amelyeken a szeretet vagy a 
szerelem jelenik meg sejtelmesen, esetleg drasztikusan. Pályázati 
határidő: 2015. március 31. » Tovább

1.4 Író/deák - prózapályázat

 

Irodalmi pályázatot hirdet fiataloknak az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Író/deák 
címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes 
Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Író/deák címmel. A 
pályázatra 8 és 18 év közötti diákok küldhetnek be prózai alkotásokat. 
A pályázat célja a fiatal tehetségek felkutatása. Beküldési határidő: 
2015. április 30. » Tovább

1.5 Boldogság - irodalmi pályázat

 

Irodalmi pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Boldogság címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes 
Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Boldogság címmel. A 
pályázatra 14 éven felüli amatőr és rendszeresen publikáló szerzők is 
küldhetnek be alkotásokat. Olyan művekkel lehet pályázni, amelyek 
témája a boldogság, a boldogság... » Tovább

1.6 A Kxeon Hungary alkotópályázata

 Alkotópályázatot hirdet a Kxeon Hungary 14 éven felüli amatőröknek. 
(Pályázatfigyelő) 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35076
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35075
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35075
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35074
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35074
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35072
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35072
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35069
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35069
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35066
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35069
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35072
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35074
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35075
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35076


A Kxeon Hungary alkotópályázatot hirdet Kxeon Hungary pályázatok, 
ahol nincs verseny, mindenki győztes címmel 14 éven felüli 
alkotóknak. A pályázat során 24 hónapon keresztül minden hónap 15-
én új témákat írnak ki, amelyekre művenként egy fotót kell beküldeni. 
A témák az alkotóművészet minden ágát... » Tovább

1.7 PLACCC pályázat köztéri művészeti projekteknek

 

A PLACCC Fesztivál pályázatot hirdet köztéri művészeti alkotás megvalósítására. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet alkotóknak és alkotócsoportoknak a PLACCC 
Fesztivál köztéri művészeti alkotás megvalósítására. A pályázaton 
olyan projekttervekkel lehet részt venni, amelyeket köztérre vagy 
rendhagyó helyszínekre szántak, az adott helyszín sajátosságaiból 
merítenek, adaptálhatók más helyszínre... » Tovább

1.8 CEEPUS Hallgatók mobilitása

 

A Központi CEEPUS Iroda pályázatot hirdet a hallgatói mobilitási programokban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a CEEPUS hallgatói mobilitási programokra a 
Központi CEEPUS Iroda. Egyéni mobilitási pályázat benyújtása 
hallgatóként hálózati együttműködés keretében vagy hálózaton kívüli, 
freemover mobilitásként lehetséges. A következő mobilitásokra lehet 
pályázni: - féléváthallgatás:... » Tovább

1.9 Az aces iskolai hálózat felhívása

 

Az aces iskolai hálózat pályázatot hirdet Gyerünk Zágrábba, Prágába, Pristinába... címmel diákcserék megvalósítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet iskoláknak az ERSTE Alapítvány kezdeményezésére 
létrejött Academy of Central European Schools (Közép-európai Iskolák
Akadémiája, aces) Gyerünk Zágrábba, Prágába, Pristinába... Vegyél 
részt egy aces projektben és csatlakozz egy nemzeteken átívelő iskolai 
hálózathoz! címmel. A... » Tovább

1.10 Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázat

 

A Tinta Könyvkiadó meghirdeti a Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Ötödik alkalommal hirdeti meg a Tinta Könyvkiadó a Lőrincze Lajos 
iskolai könyvtárbővítési pályázatot, amelynek keretében könyv- és 
szótárállományuk bővítésére kaphatnak 50%-os támogatást a 
könyvtárak. A támogatás mértéke legalább 15, de legfeljebb 200 ezer 
forint. Pályázati határidő: 2015.... » Tovább

1.11 Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot!
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A Sziget Kft. pályázatot hirdet látványos installációk készítésére Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet látványos installációk készítésére a Sziget Kft. Építsd 
saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot! címmel. A pályázatra a 
következő kategóriákban várják az alkotásokat: óriási méretű, 
látványos installációk; nagyméretű, emblematikus látványelemek; 
izgalmas művészeti projektek,... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
http://www.tka.hu
(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Szakmai gyakorlat Budapesten

 

A Yunus Emre Intézet pályázatot hirdet szakmai gyakornoki programjában való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a budapesti Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre 
Intézet) szakmai gyakornoki programjában való részvételre. A 
kulturális központ olyan fiatalok jelentkezését várja, akik felsőfokú 
tanulmányokat végeznek, vagy már befejezték felsőfokú 
tanulmányaikat, folyékonyan beszélnek angolul vagy... » Tovább

2.2 Közönségkapcsolatokért felelős tisztviselőt keres az EP

 

Az Európai Parlament közönségkapcsolatokért felelős ideiglenes tisztviselőket keres Berlinbe és Münchenbe. 
(EUR-Lex) 

Közönségkapcsolatokért felelős ideiglenes tisztviselői álláshelyek 
betöltésére hirdet pályázatot az Európai Parlament. A két álláshely 
meghirdetéséről a Kommunikációs Főigazgatóság, Tájékoztatási Irodák
Igazgatósága, az Európai Parlament Németországi Tájékoztatási Irodája
(Berlin) és Müncheni... » Tovább

3. ÖSZTÖNDÍJAK

3.1 Soft Control - alkotóház Barcelonában

 Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a spanyol Hangar.org Soft Control címmel. 
(on-the-move) 

A spanyolországi Hangar.org alkotóházi ösztöndíjat hirdet Soft Control 
(Laza szabályozás) címmel. A programra olyan művészeti, elméleti 
vagy alkalmazott kutatási projektekkel lehet jelentkezni, amelyekhez 
együttműködés szükséges. Az alkotóházi program 2015. április 20-tól 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35062
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35067
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35067
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35064
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35064
mailto:info@tpf.hu
http://www.tka.hu/
http://www.kultura.kreativeuropa.hu/palyazat
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35087
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35087
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35064
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35067
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35062


május 10-ig tart.... » Tovább
3.2 Atlantai alkotóházi program

 

Művészeknek, kutatóknak, építészeknek, előadóművészeknek és diákoknak hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat Field Experiment címmel 
Atlantába. 
(on-the-move) 

Az atlantai (Egyesült Államok) Goat Farm Arts Center (Kecskefarm 
Művészeti Központ) és a Hambidge Center for Creative Arts & 
Sciences (Hambidge Központ a Kreatív Művészetekért és 
Tudományért) alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Field Experiment 
(Terepkísérlet) című programban való részvételre. Az... » Tovább

3.3 Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázatot hirdet a 2015-ös Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíj odaítélésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Az 
ösztöndíjra 35 évnél fiatalabb, Magyarország területén alkotói 
tevékenységet folytató, és szakirányú művészeti, illetve designer 
egyetemi diplomával rendelkező művészek... » Tovább

3.4 Vizuális művészeti ösztöndíjak

 

A spanyol Botín Alapítvány vizuális művészeti ösztöndíjakat hirdet képzési, kutatási és személyes projektek támogatására. 
(on-the-move) 

Vizuális művészeti ösztöndíjakat hirdet a spanyolországi Fundación 
Botín (Botín Alapítvány). Az ösztöndíjak képzési, kutatási és személyes
projektek megvalósításához nyújtanak támogatást. A pályázaton a 
kutatási ösztöndíjat kivéve csak 23 és 40 év közötti művészek vehetnek
részt. Pályázati... » Tovább

3.5 Alkotóházi ösztöndíj Berlinbe

 

A berlini HKW alkotóházi ösztöndíjat hirdet Előrejelzés címmel művészeknek, kurátoroknak, designereknek, zeneszerzőknek, 
fotóművészeknek, előadóművészeknek és építészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2015/2016-os évre a berlini 
(Németország) Haus der Kulturen der Welt (A Világ Kultúráinak Háza, 
HKW) művészeknek, kurátoroknak, designereknek, zeneszerzőknek, 
fotóművészeknek, előadóművészeknek és építészeknek. A Forecast 
(Előrejelzés) címmel meghirdetett ösztöndíj... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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